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FICHA DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS 

Especialização em Biomagnetismo 

CONTACTOS 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Morada: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Contacto telefónico: _______________________________ 

 

E-mail: __________________________________________ 

 

NIF______________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 

 

Quais as terapias que exerce/exerceu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo exerce? Em que regime (part-time/full-time)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Tem experiência terapêutica, mas noutros domínios da saúde? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Em que local está a tencionar exercer a Terapia por Pares Biomagnéticos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre inscrição e pagamentos: 

 

O Curso de Formação de Terapeutas – Especialização em Biomagnetismo terá a 

duração de 10 meses (de Janeiro a Outubro de 2021, com interrupção no mês de 

Agosto), um custo de 1800€, que poderá ser pago em 10 prestações mensais de 180€ 

cada. Todas as aulas deverão ser pagas no primeiro dia de cada módulo e 

antecipadamente (o valor da prestação mensal refere-se sempre ao mês seguinte). 

Todas as aulas serão pagas, independentemente da comparência ou não às mesmas, 

sendo que o aluno terá direito a receber o material de apoio relativo a cada aula a que 

não possa comparecer. A presença em todos os módulos é fundamental, pois cada um 

deles apoia a compreensão dos módulos seguintes. No entanto, a presença nas duas 

primeiras aulas (Novo Paradigma e Metafísica das Doenças) é obrigatório, pelo que a 

não comparência do aluno coloca em causa a frequência no curso. O aluno poderá 

desistir de frequentar o curso em qualquer altura, sendo que não terá direito ao 

reembolso do que tiver sido pago até ao momento da desistência. 

Valor da inscrição: 50€ (não reembolsável) 

 

NIB: PT50 0036 0344 99100020728 03 
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Os pagamentos serão efectuados do seguinte modo: 

1- Inscrição mediante pagamento de 50€, aceite por ordem de chegada dos 

comprovativos de pagamento, até ao limite de 25 alunos (e mínimo de 15) e 

tendo em conta as informações prestadas no documento informativo sobre o 

curso. Este valor não é reembolsável em caso de desistência. A inscrição só é 

considerada válida após resposta por escrito (e-mail) por algum dos terapeutas 

da Figueira Mansa Wellness. 

2- Uma vez aceite a inscrição, pagamento de 130€ correspondentes à primeira 

mensalidade descontada do valor da inscrição (também não reembolsável em 

caso de desistência) e até final do mês de Dezembro de 2020. 

3- No primeiro dia do curso (30/01/21) deverá ser feito o pagamento da 2ª 

mensalidade, no valor de 180€. E assim sucessivamente com o pagamento, no 

primeiro dia de cada módulo, da mensalidade correspondente ao mês seguinte, 

até ao total de 10 mensalidades. 

 

NOTA: Se, por razões de saúde pública, formos impedidos da realização do curso, 

em conjunto acertaremos novas datas para a realização dos módulos em falta.  

 

Para proceder à inscrição no curso, será necessário o preenchimento e assinatura da 

ficha de inscrição anexa e o envio da mesma para o e-mail geral@figueiramansa.pt. 

Em alternativa, a ficha poderá ser entregue presencialmente ou enviada pelo correio. 

Será também necessário o pagamento da inscrição, tal como acima definido. 

O preço inclui o fornecimento do seguinte material, necessário para as aulas práticas e 

que futuramente será muito útil para o exercício da terapia: 

- 12 ímanes (6 pares) 

- 1 régua de medições 

- 3 filtros de identificação e análise 

- Listagens de Pares Biomagnéticos: 

 1. Reservatórios 

 2. Pares Associados 

 3. Listagem de Pesquisa/Diagnóstico 

 4. Listagem de Pares Psico-Emocionais 

 5. Listagem de Pares Ordenados por Origem 

 6. Listagem de Pares Ordenados por Tipo 
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 7. Listagem de Pares Ordenados por Patologia 

- Textos de apoio diversos 

No final do curso será entregue um Certificado emitido pela Associação Essência-

Raiz/Figueira Mansa Wellness que atesta a participação e aproveitamento do aluno. 

 

 

 

Aceito as condições acima citadas, 

 

 

       

________________________________________________________ 


